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Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste 

SAKSOPPLYSNING: 
Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling.  

VEDTAK 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
Enstemmig vedtatt 
 

Sak 29 Godkjenning av høringsprotokoll fra styremøte 02-19/20 

og 3-19/20 

SAKSOPPLYSNING: 
Det er fast sak på styremøtene å godkjenne protokollen fra forrige møte. Det er ikke kommet 

endringsforslag innen fristen. 

VEDTAK 
Protokollen fra styremøte nr. 2- 19/20 og nr. 3 19/20 godkjennes  

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 30 Interessepolitikk 

SAKSOPPLYSNING 
Styret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet som utføres, herunder tiltak som er gjennomført 
mht statsbudsjettarbeid, politiske møter, møte med Kompetanse Norge politiske innspill og høringer, 
kompetansepolitisk råd. 
 
Vofo skal ha et møte med Kompetanse Norge 31. oktober for å diskutere Vofos planer for 2020, jf. 
søknad (dere forbereder), Vofos regionale arbeid, ny lov og forskrift, statsbudsjettet for 2020, og eventuelt 
andra saker. Styret påpeker at Kompetanse Norge ikke er høringsinstans for forslag til ny lov.  
 
VEDTAK 
Styret tar status til orientering og ber administrasjonen ta med styrets innspill i det videre arbeidet:  
Enstemmig vedtatt 
 

Sak 31 Deling av tilskuddsordningen 

SAKSOPPLYSNING 
Kunnskapsdepartementet sendte 27. september forslag til endringer i voksenopplæringsloven. 
Høringsnotatet inneholder samtidig forslag til nye forskrifter om tilskuddsordningen for studieforbund 
som vil bli fastsatt under forutsetning av at Stortinget vedtar de foreslåtte endringer i loven. 
 
Det foreslås en todeling av ordningen der en del innrettes som et mer målrettet kompetansepolitisk 
virkemiddel og den andre delen med vekt på mer generell kursaktivitet i frivillig sektor, og vil spesielt 
ivareta opplæring innenfor felt som kultur, demokratiopplæring, tradisjoner og frivillig organisasjonsliv. 
Dette vil tydeliggjøre de ulike ordningenes funksjon og styrke, og dermed legitimere ordningenes eksistens 
i større grad enn i dag.  
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Administrasjonen la frem et forslag til fremdriftsplan med forbehold om behov for flere møtepunkter for 
studieforbundene.  

 

VEDTAK 
Status tas til orientering, og styret ber administrasjonen ta med seg styrets innspill i det videre arbeidet. 

Styret støtter administrasjons forslag til fremdriftsplan og ber administrasjonen avklare hvilke konsekvenser delingen av 

studieforbundene vil ha for medlemsorganisasjonene med departementet. 

 

Sak 32 Statsbudsjettet 

SAKSOPPLYSNING 
I statsbudsjett for 2020 foreslår Kunnskapsdepartementet 209,6 mill. kroner i tilskudd til studieforbund 

(Kap. 254 Post 70). Departementet skriver videre at: «I løyvinga inngår ein reduksjon på 10 mill. kroner for å gi 

rom for andre prioriteringar. Reduksjonen vil bli teke frå opplæringstilskotet og vil ikkje omfatte tilretteleggingstilskotet eller 

grunntilskotet».    

Vofo hadde statsbudsjettlunsj 7. oktober og fikk innspill til arbeidet med statsbudsjettet.  

Styret drøftet innspillene som kom fra studieforbundene i VOFOs budsjettlunsj 
 
VEDTAK 
Styret tar status til orientering og ber administrasjonen ta med styrets innspill i det videre arbeidet. 

Voksenopplæringsforbundet holder på kravet om at tilskudd til studieforbund lønns- og prisjusteres fra 2019 og økes med 

25 millioner kr. 

 
 

Sak 33 Studieforbundet næring og samfunn 

SAKSOPPLYSNING 
Studieforbundet næring og samfunn avholdt 25. september ekstraordinært årsmøte. Årsmøte fattet vedtak 

om å stanse avviklingsprosessen etter signaler fra Kunnskapsdepartementet om innføring av midlertidig 

unntak fra aktivitetskravet i forskriften.  Voksenopplæringsforbundet vil bistå Næring og samfunn i det 

videre arbeidet.  

 

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler på 

høring. I forskriften § 3 er det et krav til minste aktivitetsnivå i et studieforbund. Departementet foreslår at 

det innføres en hjemmel for departementet midlertidig å gi unntak fra aktivitetskravet i forskriften. 

Høringsfristen er 8. november.  

 

VEDTAK 

Styret tar status til orientering og ber administrasjonen ta med styrets innspill i det videre arbeidet. 

Voksenopplæringsforbundet støtter departementets forslag om midlertidig dispensasjons fra minste aktivtetsnivå.  

Enstemmig vedtatt 

 



Høringsprotokoll fra styremøte nr 4-19/20  

4 

Sak 34 Status styreseminar 7.- 8. november 

SAKSOPPLYSNING 

Arbeidsutvalget la fram følgende forslag til program: 
7. november:  
11.30 Lunsj  
12.30 La oss bli kjent med hverandre. Astri og Kristin leder an  
14.00 Pause med frisk luft og forfriskninger  
14.30 Styrearbeid, GDPR, arbeidsgiveransvar og aktivitetsplikt, adv. Thomas B. Svendsen.  
16.30 Luftepause  
17.30 Strategiske veivalg for Vofo og Vofo regionene  
19.30 Rune kommer  
8.0 Felles middag  
 
8. November  
09.00 Presentasjon av administrasjonen, hvordan jobber administrasjonen og hvem gjør hva  
09.30 Forventninger til hverandre (styret-administrasjonen)  
10.30 Gjennomgang av Vofos kommunikasjonskonsept  
11.30 Luftepause  
12.00 Hva skal Vofo ha fokus på fremover?  
13.00 Lunsj 

 

VEDTAK 

Enstemmig vedtatt 

  

Sak 35 Status regionprosess 

SAKSOPPLYSNING 
Administrasjonen orienterte om status i regionprosessen og anbefalte at styret pålegger regionene som 

ikke har fusjonert å samordne sitt interessepolitiske arbeid.  Styret drøftet utfordringen ved at Vofo 

Akershus ønsker å utsette fusjoneringsprosessen, styret vil be om at Vofo Akershus ikke utsetter 

prosessen.  

 

VEDTAK 

Styret tar status i regionprosessen til orientering og støtter administrasjonens anbefalinger for videre oppfølging: Vofo-regioner 

som er innenfor samme fylke fra 2020 pålegges å samordne sitt interessepolitiske arbeid før den nye fylkeskommunen er 

etablert. Dette omfatter en plikt til gjensidig utveksling av informasjon og planer, samt enighet om politiske budskap. Det 

kreves ikke enighet om ressursbruk, arbeidsform og målgrupper. Eventuelle uoverensstemmelser avgjøres av Vofos 

generalsekretær. 

 

Styret ønsker å gi Vofo Akershus beskjed om at vi i henhold til paragraf 3.1.3 i Vofos vedtekter, ber om at 

fusjonsprosessen til Vofo Viken ikke stoppes eller utsettes. Vi forventer lojalitet til § 3.1.3 i vedtektene. Vofo kan ikke gå 

inn i en ansettelsesprosess i Vofo Viken før Vofo Viken er etablert. 

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 36 Kontingent KursAdmin  

SAKSOPPLYSNING 
Administrasjonen foreslår at det ikke fremmes noe forslag om endringer av kontingentmodellen for 

KursAdmin på representantskapsmøtet i november. KursAdmin er fortsatt i bruk og medfører kostnader 

for Vofo. Det arbeides med alternative løsninger, men kostnadene og finansieringsmodellene for disse er 

ikke avklart. 

VEDTAK 

Styret fremmer ikke noe forslag om endringer i kontingentmodellen for KursAdmin på representantskapsmøtet i november 

2019. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 37 Reisestipend 2020 

SAKSOPPLYSNING 
Voksenopplæringsforbundet deler ut reisestipend til faglig utvikling for kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i 

studieforbund og deres medlemsorganisasjoner, med utlysning hver høst når Statsbudsjettet er på plass. 

Det er styret som fastsetter tilskuddsrammen på møtet i oktober og fatter den endelige stipendtildelingen 

på første styremøte etter fristen, normalt i desember. 

 

Tildelingen foretas på grunnlag av den økonomiske rammen som er avsatt til reisestipendet. Det har de 

siste årene utgjort kr 250 000. På årsmøtet i år ble det vedtatt at potten økes til kr 300 000 i 

søknadsbudsjettet for 2020. Dette vil tilsi en økning på 20 prosent ifh. dagens satser. Slik ser de nye 

satsene ut: 

Reisemål Dagens maksimalsatser (i kroner) Nye satser  

Danmark og Sverige  5000 6000 

Finland, Barentsregionen og Baltikum  6000 7000 

Europa for øvrig 7000 8000 

Andre verdensdeler  9000 11000 

 

 

VEDTAK 

Det avsettes kr 300 000 til reisestipend for 2020, under forutsetning av at tilskuddet til Voksenopplæringsforbundet 

opprettholdes på minimum dagens nivå i statsbudsjettet for 2020. 

Enstemmig vedtatt 

Sak 38 Status representantskapsmøte 

SAKSOPPLYSNING 
Årets representantskapsmøte skal avholdes torsdag 21. november kl. 12.00 – 16.00 på Thon Conference i 
Universitetsgata. Oslo. Studieforbundene ble varslet 13. september, og formell innkalling og 
saksdokumenter sendes ut senest 2 uker før møtet.  
 
Sett i lys av arbeidet med forslag til endringer i voksenopplæringsloven med forskrifter foreslår 

administrasjonen at dette blir tema for møtet. Det vil settes av tid til politiske diskusjoner og workshops 
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for å diskutere voksenopplæringsloven og de to forskriftene. Administrasjonen sender invitasjon til 

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.  

 

VEDTAK 

Styret støtter administrasjonens forslag til innhold på Representantskapsmøtet 21. november 2019. 
Styret ønsker å invitere John Arve Eide til representantskapet for å snakke om fylkeskommunens arbeid med 
kompetansepolitikk og studieforbundenes rolle i de nye fylkene. 
Enstemmig vedtatt 

 

Sak 39 Organisasjonsutvalget 

SAKSOPPLYSNING 
Organisasjonsutvalget hadde første møte 26. september for å gjennomgå mandat, rolleavklaringer, aktuelle 
dokumenter, arbeidsplan og andre problemstillinger. Utvalget tar sikte på å avholde månedlige møter og 
vil rapportere til styret fortløpende.  
 
VEDTAK 
Tas til orientering 
 

Sak 40 Status prosjekter 

SAKSOPPLYSNING 
Administrasjonen orienterte om Nordplus-prosjektet, Fafo-prosjektet, inkluderende kurs og orienterte 
muntlig om pilotprosjektet for nytt felles datasystem. Pilotprosjektet for nytt felles datasystem for 
studieforbundene blir tema på neste styremøte. 
 

VEDTAK 

Tas til orientering 

Sak 41 Regionsamling 

SAKSOPPLYSNING 
Administrasjonen samler alle medarbeidere i Vofo-regionene til konferanse i Oslo 21.-22. november. 
Samlingen skjer i tilknytning til Vofos representantskapsmøte, hvor regionene også er velkommen til å 
delta. Høstens samling er for regionkonsulentene. Regioner som ikke har konsulent, kan stille med 
styreleder.  
 
Tema for samlingen er «Ett Vofo». Vi har snakket mye om viktigheten av å fremstå som en samlet kraft 

og tydelig stemme utad. Denne gangen retter vi blikket innover, og vil diskutere hvordan vi kan jobbe mer 

effektivt og bygge på de kreftene som finnes i organisasjonene våre. 

 

VEDTAK 

Tas til orientering 

 


